Muhtasari

Mnamo Januari 20, 2022, Thunderbird School of Global Management (Thunderbird), iliotambulika nambari 1 duniani kwa Uzamili
katika Usimamizi, na Arizona State University(ASU), kilichoorodheshwa nambari 1 kwa uvumbuzi nchini Marekani, kilizindua
Mpango wa Kimataifa wa Wanafunzi Millioni 100 Duniani wa Francis na Dionne Najafi. Mpango huu ni mpango shupavu na wenye
matarajio makubwa zaidi ya elimu ya kimataifa katika historia ya elimu ya juu.
Kwa mpango huu, Thunderbird itatoa cheti lilanogharamiwa na wafadhili bila malipo kwa mwanafunzi; Cheti kilichoidhinishwa
mtandaoni, cha usimamizi wa kimataifa na ujasiriamali, kinachojumuisha kozi tano za kiwango cha kimataifa katika lugha 40
tofauti kwa wanafunzi kote ulimwenguni. Wanawake na vijana wa kike watachukua idadi ya 70% ya wanafunzi milioni 100 ambao
mpangilio utawafikia ulimwenguni kote.
Mara tu wanafunzi katika Mpango wa Kimataifa watapomaliza kozi za cheti, watakuwa na takriban idadi isiyo na kikomo
ya chaguzi za kujifunza maishani na njia mbadala za elimu kupitia Thunderbird na ASU. Kutoa fursa hizi kwa muda mrefu
kunahakikisha kwamba Mpango wa Kimataifa utaendelea kutoa faida katika siku zijazo, ukiondoa vikwazo na kufungua fursa
mpya za elimu kwa jamii ambazo hazijahudumiwa duniani kote.
Mpango huu wa Kimataifa utaendeleza zaidi dhamira ya Thunderbird ya kuwawezesha na kuwashawishi viongozi na wasimamizi
wa kimataifa ambao huongeza manufaa ya Mapinduzi ya Nne ya Viwanda ili kuendeleza ustawi ulio sawa na endelevu duniani
kote. Mapinduzi ya Nne ya Viwanda yanarejelea enzi ya sasa yenye sifa ya mchanganyiko wa teknolojia ambayo inatia ugumu wa
kutofautisha kati ya nyanja za kimwili, dijitali na kibayolojia. Mpango huu wa Dunia unakuza lengo la 4 la Malengo ya Maendeleo

Uhitaji

Endelevu ya Umoja wa Mataifa, likilizidi kwa matamanio na ujasiri.
Katika uchumi mpya wa kimataifa, ambapo teknolojia imewaondoa wafanyikazi wengi, kupata ujuzi ulio tayari wa siku zijazo ni
hitaji la fursa za kibinafsi na za kitaaluma. Na bado wanafunzi wengi sana duniani wanakosa ufikiaji wa elimu bora na seti za
ustadi za karne ya 21, tatizo ambalo litazidishwa katika miaka ijayo.
Mahitaji ya elimu ya juu yanakadiriwa kukua kutoka takriban 222,000,000 mwaka wa 2020 hadi zaidi ya 470,000,000 mwaka wa
2035. Ili kukidhi mahitaji hayo, dunia ingelazimika kujenga vyuo vikuu vinane huku kila kimoja kikiwa kinahudumia wanafunzi
40,000 kila wiki kwa miaka 15 ijayo. Kwa kuongezea, 90% ya wanafunzi wa vyuo vikuu ulimwenguni hawana ufikiaji wa rasilimali
au utambuzi wa vyuo vikuu bora. Kuongezea, mahitaji ya ujuzi unaohitajika ili kufanikiwa katika uchumi mpya kutoka kwa
wanachama katika msingi wa piramidi ya kiuchumi, kama vile wajasiriamali wanawake, inakadiriwa kuzidi watu wengine bilioni
2-3.
Mpango wa Kimataifa wa Wanafunzi Milioni 100 Duniani wa Francis na Dionne Najafi utasaidia kukabiliana na tatizo hili kwa
kutoa elimu ya kimataifa isiyolipishwa na inayoweza kufikiwa kwa kibali katika lugha 40 kwa jumuiya za ulimwengu ambazo
hazijahudumiwa vyema, huku kukiwa na msisitizo kwa wanawake na wasichana.

Cheti

Cheti cha mtandaoni cha usimamizi wa kimataifa na ujasiriamali kina kozi tano za
msingi zinazofundishwa na kitivo mashuhuri duniani cha Thunderbird:

1

Uongozi wa Kimataifa
katika Mapinduzi ya

2

Nne ya Viwanda

4

Uchanganuzi wa Data na
Mabadiliko ya Kidijitali

Uzoefu wa Wateja na
Uuzaji wa Kidijitali katika
Ulimwengu wa Kimataifa

5

3

Ujasiriamali wa
Kimataifa na Biashara
Endelevu

Uhasibu wa Fedha wa
Kimataifa

katika Ulimwengu wa
Kimataifa
Wanafunzi watapata beji kwa kila kozi ya dijitali itakayokamilika kwa njia ya kuridhisha,
na cheti kilichoidhinishwa kwa ajili ya kukamilisha kozi zote tano kwa ufanisi. Cheti
hiki kitatunuku masaa 15 kwa sehemu iliyokamilishwa kwa mafanikio ya kozi ya elimu,
ambazo zinaweza kutumika kukamilisha digrii katika Thunderbird, ASU, na karibu chuo
kikuu chochote kote ulimwenguni.
Kozi yetu ya kwanza itazinduliwa tarehe 8 Aprili 2022, sambamba na sherehe za
maadhimisho ya miaka 75 ya Thunderbird na ufunguzi mkuu wa makao makuu ya
kisasa ya kimataifa ya Thunderbird katikati jiji la chini la Phoenix. Baada ya hapo, kozi
na lugha zinazofuata zitatolewa kwa mfululizo.

Lugha

Wanafunzi
Wetu

Million
Learners

“

Pamoja na ASU, tunapima
mafanikio sio kwa nani
tunatenga, lakini ni nani
tunajumuisha na jinsi
wanavyofaulu. Mpango huu
utawezesha Thunderbird
kutoa elimu bora ya juu
kwa watu kutoka kote
ulimwenguni na kuendeleza

Mpango huu wa Kimataifa unajitahidi kutoa elimu bila malipo kwa mwanafunzi ya

Lengo la 4 la Maendeleo

kiwango cha kimataifa inayofikiwa ya biashara na ujasiriamali kwa jamii ambazo

Endelevu la Umoja wa

hazijahudumiwa vyema kote duniani. Iwe ni wafanyakazi milioni 220 wasio na ajira

Mataifa, Elimu Bora.”

au wasio na ajira ya kutosha duniani kote, wakimbizi milioni 26, au wale wanaohitaji
kuongezwa ujuzi au kurejelezwa ujuzi ili kuendelea kuwa na ushindani katika uchumi wa
kimataifa, Mpango huu wa Kimataifa utatoa zana muhimu na njia wazi ya mafanikio.

– Mkurugenzi Mkuu wa
Thunderbird na Mkuu wa
kitivo, Dk. Sanjeev Khagram

Kadiri kozi zinavyoundwa, zitatafsiriwa kwa kutumia madhumuni ya kipekee ya injini ya
Google iliyoundwa mahususi kwa Mpango huo wa Kimataifa. Wakufunzi walio na ujuzi
wa lugha asilia watabakizwa na kutoa udhibiti wa ubora kwenye lugha zilizotafsiriwa
kidijitali. Lugha hizi ni pamoja na:

“Maisha yetu yalibadilishwa
Kiarabu, Kibengali, Kiburma, Kicheki, Kiholanzi, Kiajemi, Kifaransa, Kijerumani, Kigujarati,

na uzoefu wetu huko

Kihausa, Kihindi, Kihungari, Kiindonesia (Bahasa), Kiitaliano, Kijapani, Kijava, Kikazaki,

Thunderbird na tulitaka

Kinyarwanda, Kikorea, Kimalei, Kichina cha Mandarin (Kilichorahisishwa), Mandarin

kupanua uzoefu huo huo

Kichina (Cha Jadi), Kipolandi, Kireno, Kipunjabi, Kiromania, Kirusi, Kislovakia, Kihispania,

wa mabadiliko kwa watu

Kiswahili, Kiswidi, Kitagalogi, Kithai, Kituruki, Kiukreni, Kiurdu, Kiuzbeki, Kivietinamu,

ulimwenguni kote ambao

Kiyoruba, na Kizulu.

hawana fursa ya kupata

Kufikia Mizani

elimu hii ya kiwango cha
Ili kufikia kiwango, Thunderbird itatumia mtandao wa kimataifa wa wanafunzi 50,000

kimataifa.”

wa zamani katika zaidi ya nchi 100 na mtandao unaokua wa Vituo 16 vya Ubora kote
ulimwenguni ili kujenga ushirikiano wa ndani na wa kikanda na kukuza neno la mpango
huu wa kihistoria.
Kwa kuongezea, ushirikiano wa nje utakuwa muhimu katika ngazi ya kimataifa na kote
katika kanda kwa anuwai ya vipengele muhimu vya Mpango wa Kimataifa, ikiwa ni pamoja
na: chapa na utangazaji, tafsiri ya lugha, ukuzaji wa jukwaa la teknolojia, uuzaji na uajiri wa
wanafunzi, n.k. Tutafanya kazi na washirika wa kimataifa pamoja na ushirikiano katika kila
eneo ili kufikia kiwango kinachohitajika ili kufikia malengo yetu.

– F. Francis Najafi ’77

